Lied 01
Titel: Ik zal er zijn
Eerste componist: Kinga Ban
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Copyrights: © 2013 Stichting Sela Music
Uitvoerende: Kinga Ban
Uitvoering: Solo, Koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’
Een boog in de wolken als teken van trouw
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig, U die mij ziet
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’
O Naam aller namen, aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

Lied 02
Titel: Psalm 98
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk,
Tekst
Zing voor de Heer een nieuw lied,
want wonderen heeft Hij gedaan.
Hij overwon, zijn rechterhand
laat zien hoe Hij redding bracht.
Zing voor de Heer een nieuw lied,
want wonderen heeft Hij gedaan.
Hij overwon, zijn rechterhand
laat zien hoe Hij redding bracht.
Hij toonde de volken der aarde hoe Hij
rechtvaardig heersen zal.
Hij heeft gedacht aan zijn liefde
en trouw voor het volk van Israël.
Hij toonde de einden der aarde
hoe Hij zijn redding brengen zal.
Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw,
heel de aarde zing voor hem.
Zing voor de Heer een nieuw lied,
want wonderen heeft Hij gedaan.
Hij overwon, zijn rechterhand
laat zien hoe Hij redding bracht.
De zee en de aarde, die juichen tezamen,
de koning die verschijnt.
Rechtvaardig zal Hij heel de wereld berechten,
Hij komt in majesteit.
Rivieren die klappen en bergen die juichen,
de koning die verschijnt.
Rechtvaardig zal Hij heel de wereld berechten,
Hij komt in majesteit.
Juich de Heer toe, heel de aarde.
Juich en jubel, zing het uit.
Zing en speel om hem te eren,
voor de koning die verschijnt.
Juich de Heer toe, heel de aarde.
Juich en jubel, zing het uit.

Zing en speel om hem te eren,
voor de koning die verschijnt.
Juich de Heer toe, heel de aarde.
Juich en jubel, zing het uit.
Zing en speel om hem te eren,
voor de koning die verschijnt.

Lied 03
Titel: Mijn toevlucht
Eerste componist: Adrian Roest
(Nederlandse) Tekst: Adrian Roest
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk,
Tekst
De Heer is je schild en bevrijder,
de redder die niet van je wijkt.
Onder zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild
In Gods nabijheid is geen angst meer
voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen;
open je ogen
en zie dat het kwaad vergaat.
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in zijn schaduw
zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U.
Als je mag wonen
bij de Hoogste
ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen.
Je zult je niet stoten,
maar vertrapt de tegenstand
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in zijn schaduw
zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U
Ik bevrijd wie mij liefheeft
en bescherm wie mij kent.
Roep je mij aan, ik geef antwoord.
In de nood ben ik bij je
en bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn

Ik zal je redding zijn.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U
Ik vertrouw op U

Lied 04
Titel: Vader, vol van vrees (Opw. 350)
Eerste componist: Adriann Snell
(Nederlandse) Tekst: J. Tuinders, J. Vermeyden
Uitvoerende: Vocal & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zwolle - Grote- of St. Michaelskerk
Opnamedatum: 22 november 2011
Tekst
Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U.
Heel uw werk, door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.
Heer ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.
Vader, in dit uur der waarheid,
keren w' ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.
Vul ons met uw heil'ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen,
dat wij uw naam verhogen Heer,
dat wij uw naam verhogen Heer.

Lied 05
Titel: Stil mijn ziel wees stil
Eerste componist: Keith Getty
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate
Uitvoerende: Sela & Kinga Ban
Uitvoering: Solozang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
Stil, mijn ziel, wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen
Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding
U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen
Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.
Ik rust in U alleen

Lied 06
Titel: Breng ons samen
Eerste componist: Frans Korpershoek
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoerende: Sela
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk,
Tekst
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!_
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Lied 07
Titel: Juicht want Jezus is Heer
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk,
Tekst
Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft;
Jezus de Koning,
die mensen het leven weer geeft
Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft;
Jezus de Koning,
die mensen het leven weer /geeft.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog,
k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam
Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
hemel en aard
verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.
Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft;
Jezus de Koning,
die mensen het leven weer geeft

